LISTA DE MATERIAL 2019 – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
MATERIAL DE USO DIÁRIO:

1 caderno grande brochura, capa dura, 48 folhas,
obrigatoriamente na cor vermelha (uso Diário)
1 caderno de desenho, capa dura, 48 folhas
1 caderno grande, brochura, capa dura, 48 folhas , cor
livre (Música/ Filosofia)
1 caderno brochura, grande, capa dura, 48 folhas, cor
lisa, de sua preferência que será decorado em sala (O
líder em mim)
1 caderno grande brochura, capa dura, 48 folhas, cor livre
(Inglês)
1 tesoura escolar, sem ponta, com nome gravado
1 bloco de papel colorido criativo cards, 120 g/m², 8
cores variadas, 24 folhas, tamanho 325mm x 235mm
1 pacote de papel sulfite 40, 120 gm², tamanho A4

1 caneta esferográfica azul, escrita fina
1 caneta esferográfica preta, escrita fina
1 caneta esferográfica vermelha, escrita fina
1 apontador com depósito
1 borracha macia
2 lápis pretos
1 cola branca em bastão, 40 g
1 régua plástica, transparente, 30 cm
1 calculadora simples
1 caneta marca-texto (conforme sua preferência)
5 envelopes brancos tamanho A4 (Provas)
1 caderno grande brochura, capa dura, 48 folhas,
obrigatoriamente na cor azul (Tarefas)
ARTES:
1 caderno de desenho, capa dura, 48 folhas
1 lápis preto 6B
1 caixa de lápis de cor, 12 cores ou mais
1 estojo de canetas hidrográficas, 12 cores, lavável
1 conjunto de aquarela em pastilha, 12 cores
1 cx de giz pastel oleoso, 12 cores
1 Apostila Anglo, caderno 1
1 Apostila Anglo – Inglês
1 Apostila Anglo – Artes
1 Guia de Atividades – O líder em mim
1 Agenda escolar

1 cola branca líquida, com bico dosador
1 cola branca em bastão, 40 gr
1 pano tipo para limpeza de pincel
1 caneca ou copo plástico para limpeza de pincel 1
pincel redondo nº 06, preferencialmente Tigre
1 pincel chato nº 10, preferencialmente Tigre

Entregues no 1º dia aula

LIVROS:
1 Dicionário de Língua Portuguesa (se necessário)
- 1 Minidicionário Inglês-Português/Português-Inglês (se necessário)
- 1 Atlas Geográfico Escolar , 32 páginas, Ed. Todo livro
Livros Paradidáticos:
1. Abrindo caminho
Autor: Ana Maria Machado
Editora: Ática
2.

A barata medrosa e o coronel baratinado
Autora: Luzia de Maria
Editora: Scipione

UNIFORME:
- O uniforme é de uso obrigatório, já no primeiro dia de aula.
- Todo uniforme e/ou roupas deverão ter nome do aluno bordado ou marcado com tinta de tecido, por dentro.
- Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcação.
ANOTAÇÕES GERAIS:







Todo o material deverá estar com o nome do aluno.
Os materiais deverão ser entregues (completo) para a professora, no 1º dia de aula: 28/janeiro/2019
Os uniformes e material escolar poderão ser adquiridos na papelaria Methatron, na Chocolat Mall, à Av.
Gustavo Mollica, nº 227, Portal das Colinas. WhatsApp (12) 99739-1024
Os livros paradidáticos poderão ser adquiridos na secretaria do colégio.
Materiais complementares serão solicitados oportunamente.
A Reunião de pais para abertura do ano letivo 2019 será:
1º ano (Manhã e Tarde): 29/janeiro, 3ª feira – 18h30
2º ao 5º ano (Manhã) : 29/janeiro, 3ª feira – 19h30
2º ao 5º ano (Tarde) : 30/janeiro, 4ª feira – 18h30

